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OPENBARE ZITTING 
 
1.  Politieraad: Mededeling van de geldigverklaring van  de 

verkiezing van de leden van de politieraad in de 
respectievelijke gemeenteraden van de zone ; 

De politieraad neemt akte dat, voor de gemeente Ham me, de 
volgende personen verkozen werden tot effectief lid  en 
opvolger(s) voor de politieraad: 

 
Verkozen zijn tot effectief 

lid van de politieraad 
Van rechtswege verkozen zijn tot 

opvolger(s) voor elk hiernaast 
vermeld verkozen effectief lid 

Mieke De Keyser 1  

Lien De Vos 1  

Anneken Geerinck 1  

Jan Ketels 1  

Jan Laceur 1  

Kim Peelman 1  

André Raemdonck 1 Jan Rosschaert 

Mustafa Tokgoz 1  

Leon Van der Vorst 1 Mario Michils 

Frans Van Gaeveren 1 Evelien D’hooghe 

Christel Vanhoyweghen 1  

Tom Waterschoot 1 Evelien D’hooghe 



Dat, voor de gemeente Waasmunster, de volgende pers onen 
verkozen werden tot effectief lid en opvolger(s) vo or de 
politieraad: 

Verkozen zijn tot 
effectief lid van de 
politieraad 

Van rechtswege verkozen zijn 
tot opvolger(s) voor elk 
hiernaast vermeld verkozen 
effectief lid 

Rik Daelman 1 Bart Waterschoot 

2 Yves Heylen 

Guido De Cock 1 Cecile Van Havermaet 

2  

Werner De Nijs 1  

2  

Dominique Roelandt 1 Bart Waterschoot 

2 Yves Heylen 

Aurélie Willaerts 1 Cecile Van Havermaet 

 
 
2.  Politieraad: Eedaflegging en aanstelling van de 

politieraadsleden; 
De politieraad, 
Navolgende personen worden aangesteld verklaard in hun ambt van 
politieraadslid: 
-Rik Daelman 
-Guido De Cock 
-Mieke De Keyser 
-Werner De Nijs 
-Lien De Vos 
-Anneken Geerinck 
-Jan Ketels 
-Jan Laceur 
-Kim Peelman 
-André Raemdonck 
-Mustafa Tokgoz 
-Dominique Roelandt 
-Leon Van der Vorst 
-Frans Van Gaeveren 
-Christel Vanhoyweghen 
-Tom Waterschoot 
-Aurélie Willaerts 
 
 
3.  Politieraad: Nazicht en geldigverklaring van de 

geloofsbrieven; 
De politieraad, 



De geloofsbrieven van de verkozen politieraadsleden  en van de 
verkozen opvolgers worden geldig verklaard. 
 
 
4.  Politieraad: Vaststellen van de rangorde van de led en van de 

politieraad; 
De politieraad stelt als volgt de rangorde vast van  de 
politieraadsleden: 

1. Herman Vijt, burgmeester-voorzitter 
2. Michel Du Tré, burgemeester 
3. Rik Daelman 
4. Guido De Cock 
5. Mieke De Keyser 
6. Werner De Nijs 
7. Lien De Vos 
8. Anneken Geerinck 
9. Jan Ketels 
10. Jan Laceur 
11. Kim Peelman 
12. André Raemdonck 
13. Mustafa Tokgoz 
14. Dominique Roelandt 
15. Leon Van der Vorst 
16. Frans Van Gaeveren 
17. Christel Vanhoyweghen 
18. Tom Waterschoot 
19. Aurélie Willaerts 

 
 
5.  Politieraad: Goedkeuring van het Reglement van orde  van de 

politieraad 
De politieraad keurt goed het reglement van orde, a ls volgt: 
 
BIJEENROEPING. 
 
Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste viermaal pe r jaar en zo 
dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid beho ren, het vereisen. 
 
De politieraad wordt bijeengeroepen door het politi ecollege. 
 
Wanneer een derde van de leden van de politieraad h et vraagt, is het 
politiecollege verplicht de politieraad bijeen te r oepen op dag en 
uur, door deze leden bepaald. In hun schriftelijke aanvraag aan het 
politiecollege moeten deze leden de agenda vermelde n, vergezeld van 
een verklarende nota, alsook de datum en het uur va n de beoogde 
vergadering. Deze aanvraag moet ingediend worden, z odanig dat het 
politiecollege de oproepingstermijnen bepaald in ar t. 3 van dit 
reglement kan nakomen. 
 
Openbare of besloten vergadering 
 
Art. 2. - De vergaderingen van de politieraad zijn openba ar. Met een 
twee derde meerderheid van de aanwezige leden kan d e politieraad, in 
het belang van de openbare orde en op grond van ern stige bezwaren 
tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering  niet openbaar is. 
 



De politieraad is in ieder geval openbaar op het ti jdstip dat de 
politieraadsleden de eed afleggen. Tevens is de pol itieraad in ieder 
geval openbaar op het tijdstip dat het politiecolle ge toelichting 
verstrekt over het verslag dat het respectievelijk heeft gevoegd bij 
het ontwerp van begroting en de rekeningen en de ev entueel omtrent 
deze verslagen gehouden besprekingen. 
 
De vergadering van de politieraad is niet openbaar als het om 
personen gaat. Zodra een dergelijk punt aan de orde  is, beveelt de 
voorzitter terstond de behandeling in besloten verg adering. 
 
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de b ehandeling van een 
punt in besloten vergadering moet worden voortgezet , kan de openbare 
vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken . 
 
Termijn van oproeping 
 
Art. 3. - De oproeping geschiedt schriftelijk en aan huis  of per 
elektronische post, Mits uitdrukkelijke toestemming  van het 
politieraadslid, ten minste zeven werkdagen vóór de  dag van de 
vergadering. De dag van de vergadering is niet inbe grepen in de 
periode van zeven werkdagen. In spoedeisende gevall en kan gemotiveerd 
van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 
 
De agenda en de toelichtingen kan enkel via de elek tronische post 
verstuurd worden als het politieraadslid daartoe ee n document 
ondertekent waarbij de vermelding van het email-adr es wordt gegeven. 
Bij verzending via email wordt er vanuit gegaan dat  de documenten 
door het raadslid ontvangen zijn. Het politieraadsl id neemt zelf 
contact op met de secretaris wanneer hij/zij vastst elt niet tijdig 
documenten ontvangen te hebben. 
 
De oproepingsbrief vermeldt de agenda van de openba re en de besloten 
vergadering. De agendapunten dienen voldoende duide lijk omschreven te 
zijn. Bij elk punt van de agenda wordt een beknopte  toelichting 
gegeven en/of wordt een ontwerp van beslissing toeg evoegd. In 
spoedeisende gevallen kan het politiecollege op gem otiveerde wijze 
hiervan afwijken. 
 
De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twe e werkdagen 
teruggebracht voor de toepassing van art. 9, derde lid, van dit 
reglement. 
 
Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt of elk voorstel tot 
interpellatie over een onderwerp dat niet op de age nda voorkomt, moet 
uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering overha ndigd worden aan 
de voorzitter of aan degene die hem vervangt. Het m oet vergezeld zijn 
van een verklarende nota of van elk document dat de  politieraad kan 
voorlichten. Leden van het politiecollege kunnen de ze mogelijkheid om 
de agenda aan te vullen niet gebruiken. De burgemee ster-voorzitter of 
degene die hem vervangt, deelt de aanvullende agend apunten 
onmiddellijk mee aan de leden van de politieraad. 
 
Informatie voor politieraadsleden en publiek 
 
Art. 4. - Plaats, dag en uur van de politieraadsvergaderi ng en de 
agenda worden openbaar bekendgemaakt gemaakt door a anplakking aan het 
hoofdcommissariaat, aan de gemeentehuizen en door b ekendmaking op de 
website van de politiezone. Voor deze wijze van bek endmaking gelden 
dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping 
van de politieraad. 



 
Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement  bekomen op de 
agenda van de politieraadsvergaderingen met toelich ting. 
 
Een ieder die de politieraadszitting bijwoont, krij gt bij het 
binnenkomen de agenda overhandigd. 
 
Binnen een termijn van twintig dagen na de politier aadszitting wordt 
een lijst met een beknopte omschrijving van de besl issingen van de 
politieraad ter inzage gelegd van het publiek. Deze  inzage 
mogelijkheid wordt door publicatie op de website va n de politiezone 
bekendgemaakt. 
 
Art. 5. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het 
bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gege vens, de eventueel 
verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing b etreffende de op 
de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending v an de oproeping, 
op het secretariaat van de politieraad tijdens de k antooruren ter 
inzage gelegd van de politieraadsleden. Deze kunnen  er vóór de 
vergadering kennis van nemen. 
 
§ 2. - Uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergaderin g gedurende welke 
de politieraad moet beraadslagen over de begroting,  over een 
begrotingswijziging of over de rekeningen, bezorgt het politiecollege 
aan elk politieraadslid een exemplaar van het ontwe rp van begroting, 
van het ontwerp van begrotingswijziging of van de r ekeningen. 
 
Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderw orpen worden aan 
de beraadslagingen van de politieraad, in de voorge schreven vorm en 
vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zij n definitieve 
vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken  wat de rekeningen 
betreft. Het ontwerp van begroting en de rekeningen  zijn vergezeld 
van een verslag. 
 
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van 
de rekeningen. 
 
Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op  de begroting, het 
algemeen en financieel beleid van de politiezone aa n en een overzicht 
van de toestand van het bestuur en van de politieza ken, alsook alle 
nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag da t betrekking heeft 
op de rekeningen een overzicht van het beheer van d e financiën van de 
politiezone gedurende het dienstjaar waarop die rek eningen betrekking 
hebben. 
 
Vooraleer de politieraad beraadslaagt, wordt een to elichting gegeven 
bij de inhoud van het verslag. 
 
§ 3. - Aan de politieraadsleden moet, op hun verzoe k, door de 
korpschef of de door hem aangewezen personeelsleden , technische 
inlichtingen worden verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde 
dossiers. Onder technische inlichtingen wordt verst aan: het 
verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking va n de feitelijke 
gegevens die in de dossiers voorkomen en van het ve rloop van de 
procedure. 
 
Art. 6. - § 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bes tuur mag aan 
het onderzoek van de politieraadsleden worden onttr okken. 
 



§ 2. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden i ngezien tijdens de 
dagen en uren dat de diensten van het secretariaat van de politiezone 
geopend zijn: 

 de begrotingen van vorige dienstjaren van de politi ezone; 
 de rekeningen van vorige dienstjaren van de politie zone; 
 de jaarverslagen van vorige dienstjaren van politie zone; 
 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de  

politieraad; 
 de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van he t 

politiecollege, wat de delen betreft die aan het in zagerecht 
onderworpen zijn. 

 
§ 3. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 5 en 
art. 6,§2 hebben de politieraadsleden het recht all e andere 
documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de 
politiezone. 
 
Het politiecollege zal de dagen en uren bepalen waa rop de 
politieraadsleden deze andere documenten kunnen raa dplegen. 
 
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen  te onderzoeken of 
de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de 
politiezone, delen de politieraadsleden aan het pol itiecollege 
schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raa dplegen. 
 
Aan de politieraadsleden wordt binnen de tien werkd agen volgend op de 
vergadering van het politiecollege, meegedeeld wann eer de stukken 
kunnen worden ingezien. 
 
Het politieraadslid, dat de in deze paragraaf bedoe lde stukken niet 
is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop 
hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt g eacht af te zien 
van inzage. 
 
§ 4. - De politieraadsleden kunnen een afschrift ve rkrijgen 
van de akten en stukken betreffende het bestuur van  de 
politiezone, mits voorafgaande schriftelijke aanvra ag. 
 
Per dossier zijn de eerste 5 bladzijden kopies grat is. Vanaf 
de 6° bladzijde dient, rekening gehouden met de per soneels- en 
materiaalkosten, voorafgaandelijk 0,05 € per kopie te worden 
betaald aan de bijzonder rekenplichtige van de poli tiezone.  
 
De politieraadsleden doen hun aanvraag tot het afle veren van een 
afschrift op een formulier dat hen daartoe ter besc hikking wordt 
gesteld. 
 
De gemotiveerde beslissing van het politiecollege t ot weigering van 
de aflevering van een afschrift moet binnen vijf we rkdagen volgend op 
de vergadering van het politiecollege aan het betro kken 
politieraadslid worden meegedeeld. 
 
§ 5. - De politieraadsleden hebben het recht de die nsten van de 
politiezone te bezoeken. 
Om het politiecollege in de mogelijkheid te stellen  het bezoekrecht 
praktisch te organiseren, delen de politieraadslede n minstens acht 
werkdagen vooraf schriftelijk mee aan de korpschef of de door hem 
aangeduide ambtenaar  welke diensten zij willen bezoeken en op welke 
dag en uur. 



 
Tijdens het bezoek van een inrichting moeten de pol itieraadsleden 
passief optreden. 
 
Art. 7. - De politieraadsleden hebben het recht aan het 
politiecollege mondelinge en schriftelijke vragen t e stellen. 
 
Op schriftelijke vragen van politieraadsleden wordt  binnen de maand 
na ontvangst schriftelijk geantwoord. 
 
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergad ering kunnen de 
politieraadsleden mondelinge vragen stellen over po litionele 
aangelegenheden, die niet op de agenda van de polit ieraad staan. Op 
deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de  volgende zitting 
geantwoord. 
 
Quorum 
 
Art. 8. - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tek enen de 
politieraadsleden de aanwezigheidslijst. De namen v an de leden, die 
deze lijst getekend hebben, worden in de notulen ve rmeld. 
 
Art. 9. - De politieraad kan geen beslissing nemen indien  niet de 
meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig i s. 
 
De politieraad kan echter, indien hij tweemaal bije engeroepen is 
zonder dat het vereiste aantal leden is opgekomen, na een derde en 
laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige le den, op geldige 
wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen  die voor de derde 
maal op de agenda voorkomen. 
 
De tweede en derde oproeping moeten geschieden over eenkomstig de 
voorschriften van art. 25/1 WGP. Er moet ook vermel d worden of de 
oproeping voor de tweede of voor de derde maal gesc hiedt. Bovendien 
moeten de bepalingen van de eerste twee leden van a rt. 27/2 WGP 
woordelijk in de oproeping worden overgenomen. 
 
Wijze van vergaderen 
 
Art. 10. - De voorzitter van het politiecollege, of het li d van het 
politiecollege met de hoogste rang, zit de politier aad voor. 
 
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en gesloten. 
 
Bij het openen van de vergadering wordt melding gem aakt van de 
notulen van de vorige vergadering en de goedkeuring  ervan gevraagd. 
 
Art. 11. - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en u ur en zodra 
voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen b eraadslagen, 
verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend . 
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet vo ldoende leden 
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, ste lt de voorzitter 
vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
 
Art. 12. - De notulen van de vorige vergadering worden met  de 
oproepingsbrief meegezonden. Na het verzenden van d e oproepingsbrief 
van de volgende vergadering, zijn ze op het secreta riaat van de 
politiezone ter beschikking van de politieraadslede n, die er kennis 
willen van nemen. 
 



De notulen van de vorige vergadering worden zeven w erkdagen vóór de 
dag van de vergadering ter inzage van de leden van de politieraad 
gelegd. 
 
In spoedeisende gevallen worden de notulen samen me t de agenda ter 
inzage gelegd. 
 
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering b ezwaren tegen de 
redactie ervan in te brengen. Worden de bezwaren ge grond bevonden, 
dan is de secretaris gehouden, tijdens de vergaderi ng of uiterlijk 
tijdens de eerstvolgende vergadering, een nieuwe re dactie voor te 
leggen, die in overeenstemming is met de beslissing  van de 
politieraad. 
 
Indien geen bezwaren worden ingebracht vóór het ein de van de 
vergadering, zijn de notulen goedgekeurd. 
 
In het geval de politieraad bij spoedeisendheid wer d samengeroepen, 
kan ze beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende 
vergadering. 
 
De goedgekeurde notulen worden binnen de maand onde rtekend door de 
burgemeester-voorzitter en de secretaris. 
 
Zo dikwijls de politieraad het gewenst acht, worden  de notulen geheel 
of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en  door de aanwezige 
leden ondertekend. 
 
Art. 13. - De voorzitter geeft kennis van de tot de politi eraad 
gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de  politieraad 
aanbelangen. 
 
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de  punten die 
vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde  volgorde tenzij 
de politieraad er anders over beslist. 
 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet i n bespreking 
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen w anneer het 
geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
 
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan d oor minstens twee 
derden van de aanwezige leden. De namen van die led en worden in de 
notulen vermeld. 
 
Art. 14. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de  voorzitter 
welk lid aan het woord wenst te komen over het voor stel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde v an de aanvragen 
en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de ran gorde van de 
politieraadsleden. 
 
Indien de politieraad deskundigen wenst te horen, b epaalt de 
voorzitter van de politieraad wanneer ze aan het wo ord komen. 
 
De voorzitter kan aan de korpschef vragen om toelic hting te geven. 
 
Art. 15. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd  worden 
voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt he t woord verleend 
bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de besprekin g wordt geschorst: 
 



1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om voor te stellen dat een ander dan het in besp reking zijnde 
probleem bij voorrang zou behandeld worden; 
4° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing c oncreet zou 
omschreven worden; 
5° om naar het reglement te verwijzen. 
 
Art. 16. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de  
subamendementen voor de amendementen ter stemming g elegd. 
 
Art. 17. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spre ekt, 
behalve voor een verwijzing naar het reglement of v oor een 
terugroeping tot de orde. 
 
Als een lid van de politieraad, aan wie het woord w erd verleend, 
afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitte r hem tot de 
behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste 
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijf t afdwalen, kan 
hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. E lk lid, dat in 
weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht  aan het woord te 
blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zo nder het te hebben 
gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven i n weerwil van het 
bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en el ke persoonlijke 
aantijging worden geacht de orde te verstoren. 
 
Art. 18. - De voorzitter is belast met de handhaving van d e orde in 
de politieraadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband 
stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk pol itieraadslid dat 
de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde 
teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd terugge roepen, mag zich 
verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de t erugroeping tot de 
orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
 
Art. 19. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschu wing, 
terstond uit de aan het publiek voorbehouden plaats  ieder persoon 
doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuri ng of van 
afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroo rzaakt. 
 
Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de o vertreder met het 
oog op zijn verwijzing naar de politierechtbank, on verminderd andere 
vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplever t. 
 
Art. 20. - Geen enkel politieraadslid mag meer dan tweemaa l het woord 
nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitte r er anders over 
beslist. 
 
Art. 21. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat he t normale 
verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebr acht, kondigt de 
voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rum oer, de 
vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit h ij de vergadering. 
De leden van de politieraad moeten dan onmiddellijk  de zaal verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaak t in de notulen. 
 



Art. 22. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn gew eest en 
indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende we rd besproken, 
sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen 
opgenomen in de art. 17 en 20. 
 
Art. 23. - § 1. - Vóór elke stemming omschrijft de voorzit ter het 
voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet 
uitspreken. 
 
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerde rheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekenin g te houden met de 
onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voo rstel verworpen. 
 
§ 3. – Elk lid van de politieraad, de leden van het  politiecollege 
inbegrepen, heeft één stem. 
 
§ 4. - In afwijking van § 3 beschikt, bij de stemmi ngen over de 
vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigi ngen en de 
jaarrekeningen, elke groep vertegenwoordigers van é én gemeente uit de 
politiezone over evenveel stemmen als waarover de b urgemeester van de 
gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege. 
Deze stemmen worden onder de leden van die groep ge lijk verdeeld. 
 
De politieraad stemt over de begroting in haar gehe el en over de 
jaarrekeningen in hun geheel. 
 
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer 
artikelen of reeksen van artikelen die hij aanwijst , indien het om de 
begroting gaat of over een of meer artikelen of pos ten die hij 
aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. 
 
In dat geval mag over het geheel enkel gestemd word en na de stemming 
over het artikel of de artikelen, reeksen van artik elen of posten die 
aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan 
betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid 
afzonderlijk wenst te stemmen, en op de artikelen d ie reeds bij een 
afzonderlijke stemming zijn aangenomen. 
 
Wijze van stemmen 
 
Art. 24. - § 1. - De leden van de politieraad stemmen in h et 
openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 
 
§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemme n: 
 
1. de stemming bij handopsteking; 
2. de mondelinge stemming; 
3. de geheime stemming. 
 
§ 3. - De politieraadsleden stemmen bij handopsteki ng behalve als een 
derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming  vraagt. 
 
§ 4. - Alleen de voordrachten van kandidaten, benoe mingen en 
terbeschikkingstellingen geschieden bij geheime ste mming en eveneens 
bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
Art. 25. - De stemming bij handopsteking geschiedt als vol gt. Nadat 
de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft om schreven zoals 
bepaald in art. 23 vraagt hij achtereenvolgens welk e 
politieraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden. 
 



Elk politieraadslid kan slechts één maal zijn hand opsteken om zijn 
keuze duidelijk te maken. 
 
Art. 26. - De mondelinge stemming geschiedt door elk polit ieraadslid 
ja, neen of onthouding te laten uitspreken. 
 
De stemming gebeurt volgens de ranglijst.  
 
De voorzitter, stemt het laatst. 
 
Art. 27. - Een afzonderlijke en geheime stemming wordt geh ouden voor 
elke voordracht van kandidaten, benoeming en terbes chikkingstelling. 
 
De politieraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De 
onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau s amengesteld uit de 
voorzitter en de twee jongste politieraadsleden. 
 
Ieder politieraadslid is gemachtigd de regelmatighe id van de 
stemopnemingen na te gaan. 
 
Art. 28. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wor dt het 
aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet o vereen met het 
aantal politieraadsleden, dat aan de stemming heeft  deelgenomen, dan 
worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk poli tieraadslid 
uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
 
Art. 29. - Indien bij de benoeming of bij de voordracht va n 
kandidaten de vereiste meerderheid niet is verkrege n bij de eerste 
stemming, heeft herstemming plaats over de twee kan didaten die de 
meeste stemmen hebben behaald. 
 
Indien hierbij twee of meer kandidaten een gelijk a antal stemmen 
hebben behaald, komt (komen) tussen hen de oudste(n ) in aanmerking 
voor herstemming. 
 
Notulen 
 
Art. 30. - De notulen vermelden, in chronologische volgord e, alle 
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeve n werd aan die 
punten waaromtrent de politieraad geen beslissing g enomen heeft. 
 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle besli ssingen. Als er 
een mondelinge stemming plaats had, vermelden de no tulen voor elk 
politieraadslid of hij voor of tegen het voorstel h eeft gestemd of 
zich onthield. Bij onthouding kan het politieraadsl id vragen om in de 
notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op t e nemen. 
 
Presentiegeld 
 
Art. 31. - Aan de politieraadsleden, met uitzondering van de 
burgemeesters, wordt presentiegeld verleend voor el ke vergadering van 
de politieraad waarop zij aanwezig zijn. 
 
Een politieraadslid mag zich laten bijstaan door ee n 
vertrouwenspersoon, volgens dezelfde spelregels als  in de 
gemeenteraad, de vertrouwenspersoon mag geen person eelslid zijn van 
de politiezone, maar kan wel een presentiegeld krij gen.  
 
Verenigbaarheid 



 
Art. 32. – Het is elk politieraadslid en de leden van het 
politiecollege verboden: 
 
1° aanwezig of vertegenwoordigd te zijn bij een ber aadslaging of 
besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks bel ang heeft, hetzij 
persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn  verkiezing, of 
waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de v ierde graad een 
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Inzake v oordrachten van 
kandidaten, benoemingen en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts 
ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot en met d e tweede graad; 
2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan  enige dienst, 
heffing van rechten, levering of aanbesteding ten b ehoeve van de 
politiezone; 
3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in 
rechtsgedingen, tegen de politiezone ingesteld. Het  is hem verboden 
in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de politie zone te pleiten, 
raad te geven of op te treden in enige betwiste zaa k; 
4° op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.  
 
De bovenstaande bepalingen zijn mede van toepassing  op de secretaris. 
 
Einde van het mandaat 
 
Het verlies van de hoedanigheid van gemeenteraadsli d leidt van 
rechtswege tot het beëindigen van het mandaat van l id van de 
politieraad. 
 
Het ontslag van een verkozen lid van de politieraad  wordt 
schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de pol itieraad uiterlijk 
7 werkdagen voor volgende zitting van de politieraa d. 
 
Het lid dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uito efenen tot zijn 
opvolger is beëdigd.  
 
 
6.  Politieraad: Toekenning van het presentiegeld voor de 

vergaderingen van de politieraad; 
De politieraadsleden ontvangen een presentiegeld al s zij 
deelnemen aan de vergaderingen van de politieraad, aan de 
vergaderingen van de commissies en van de afdelinge n. Dit 
presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de  regeling 
uit artikel van het in zitting van 19 februari 2019  
vastgestelde reglement van orde van de politieraad.  
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 
112,00 euro en wordt gekoppeld aan de index 
verhogingscoëfficiënt index consumptieprijzen. 
Dit besluit kent rechtsingang op 19 februari 2019. 
 
 
7.  Politieraad: Goedkeuring van de samenwerkingsoveree nkomst 

inzake de berekening van het presentiegeld met het Sociaal 
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI); 

De politieraad keurt goed de samenwerkingsovereenko mst inzake 
de berekening van het presentiegeld met het Sociaal  
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI); 
De politiezone verzoekt de berekening van de presen tiegelden 
over te laten aan het SSGPI. 



 
 
8.  Politieraad: Proces-verbaal installatie van de poli tieraad; 
De politieraad stelt het proces-verbaal van install atie van de 
politieraad vast.  

 
1. Samenstelling van de politieraad  

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie  van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 ni veaus 
(WGP); 
Gelet op het besluit van de politieraad 18 december  2018 
houdende de vastlegging van het aantal leden van de  
politieraad overeenkomstig artikel 12 WGP; 
Krachtens voornoemd besluit wordt de politieraad op  evenredige 
wijze samengesteld als volgt:  
Gemeente Inwoners  Politieraadsleden  
Hamme 24825 12 
Waasmunster 10769  5 
TOTAAL 35594  17 
Conform artikel 12 laatste lid WGP zijn de burgemee sters van de 
meergemeentezone van rechtswege lid van de politier aad. Zij 
worden niet meegerekend in het voornoemde aantal 
politieraadsleden. 
De politieraad neemt akte van de samenstelling van de 
politieraad. 
 

2. Kennisname verkiezing van de leden van de politieraad 
De politieraadsleden werden, conform artikel 18 WGP  gekozen in 
openbare vergadering van de respectievelijke gemeen teraden. De 
burgemeester-voorzitter geeft lezing van: 

• de beslissing van de gemeenteraad van Hamme op 
03 januari 2019; 

• de beslissing van de gemeenteraad van Waasmunster o p 
03 januari 2019; 

Waaruit blijkt dat volgende personen, in alfabetisc he volgorde, 
werden verkozen als effectief lid of als opvolger v an de 
politieraad: 
Gemeente Verkozen effectieve 

leden 
Verkozen opvolgers 

Hamme Mieke De Keyser  
Lien De Vos  
Anneken Geerinck  

 Jan Ketels  
 Jan Laceur  
 Kim Peelman  
 André Raemdonck 1. Jan Rosschaert 
 Mustafa Tokgoz  
 Leon Van der Vorst 1. Mario Michils 
 Frans Van Gaeveren 1. Evelien D’hooghe 
 Christel Vanhoyweghen  
 Tom Waterschoot 1. Evelien D’hooghe 
Waasmunster Rik Daelman 1. Bart Waterschoot 

2. Yves Heylen 



Guido De Cock 1. Cecile Van 
Havermaet 

Werner De Nijs  
Dominique Roelandt 1. Bart Waterschoot 

2. Yves Heylen 
Aurélie Willaerts 1. Cecile Van 

Havermaet 
De politieraad neemt er akte van dat het aantal ver kozen 
effectieve leden overeenstemt met hetgeen wettelijk  is 
voorgeschreven in artikel 12 WGP. 
De politieraad neemt akte van de geldigverklaring v an de 
resultaten van de verkiezing van de vertegenwoordig ers voor de 
politieraad in de respectievelijke gemeenten. 
 

3. Afstand van mandaat 
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de polit ieraad, 
moeten de verkozenen ld zijn van de één van de geme enteraden 
van de gemeenten van de meergemeentezone. 
Er zijn geen schriftelijke meldingen gedaan van afs tand van het 
mandaat aan de voorzitter van de politieraad.  
 

4. Onderzoek inzake de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de polit ieraad, 
moeten de verkozenen, overeenkomstig artikel 14 WGP , lid zijn 
van één van de gemeenteraden van de gemeenten van d e 
meergemeentezone. 
De geloofsbrieven van de verkozenen voor de politie raad die 
werden opgeroepen om de eed af te leggen, werden re eds 
onderzocht op hun ontvankelijkheid en geldigheid do or de 
gemeenteraad en dit conform de decretale bepalingen  ter zake. 
Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven in de 
gemeenteraad blijkt dat alle verkozenen die uitgeno digd worden 
heden de eed af te leggen, voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
De politieraad neemt er akte van dat de verkozen ef fectieve 
leden voor de politieraad verklaren op eer dat zij voldoen aan 
de vereisten van verkiesbaarheid. 
De politieraad neemt er akte van dat er geen andere  elementen 
zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een 
situatie van onverkiesbaarheid bevinden.  
 

5. Onderzoek inzake mogelijke onverenigbaarheden 
Om te kunnen zetelen als effectief lid van de polit ieraad, 
mogen de verkozenen, overeenkomstig artikel 14 WGP,  geen 
bloed- of aanverwant zijn (tot de tweede graad) noc h door de 
echt of wettelijke samenwoning verbonden zijn. 
De politieraad neemt er akte van dat de verkozen ef fectieve 
leden voor de politieraad verklaren op eer dat zij zich niet 
bevinden in een geval van onverenigbaarheid, bepaal d in 
artikel 14 en 15 WGP. 
De politieraad neemt er akte van dat er geen andere  elementen 
zijn waaruit zou blijken dat de verkozenen zich in een 
situatie van onverenigbaarheid bevinden.  
 



6. Eedaflegging van de verkozenen  
De eedaflegging als burgemeester geldt als eedafleg ging als 
gemeenteraadslid. Deze eedaflegging houdt tevens in  dat de 
burgemeester vanaf de uitwerking van de benoeming v an 
rechtswege deel uitmaakt van het politiecollege en de 
politieraad en bijgevolg niet de eed moet afleggen als lid van 
het politiecollege en de politieraad: 

• De heer Herman Vijt heeft op 20 december 2018 de ee d 
als burgemeester afgelegd in handen van de 
Gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg 
uitwerking op 01 januari 2019; 

• De heer Michel Du Tré heeft op 20 december 2018 de 
eed als burgemeester afgelegd in handen van de 
Gouverneur. De benoeming van de burgemeester kreeg 
uitwerking op 01 januari 2019; 

De politieraad neemt er akte van dat het politiecol lege op 
11 januari 2019 besloot om, overeenkomstig artikel 23 WGP, 
Herman Vijt aan te stellen als voorzitter van het 
politiecollege. 
De verkozenen voor de politieraad worden uitgenodig d om, 
overeenkomstig artikel 20bis WGP, in openbare verga dering de 
eed af te leggen in handen van de voorzitter van he t 
politiecollege. 
De verkozenen voor de politieraad die opgeroepen zi jn om de eed 
af te leggen, werden in openbare vergadering verzoc ht om de 
volgende eed afgelegd in handen van Herman Vijt voo rzitter van 
het politiecollege: 
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid  aan de 
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk" 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging van b ovenvermelde 
verkozenen voor de politieraad. 
De politieraad neemt er akte van dat geen van de ge ïnstalleerde 
raadsleden verhinderd is. 
De akten van eedaflegging worden door de burgemeest er-
voorzitter en de verkozen effectieve leden ondertek end en bij 
dit proces-verbaal gevoegd. 
De politieraad neemt er akte van dat  Tom Waterschoot zich heeft 
verontschuldigd voor deze vergadering en zal uitgen odigd 
worden om tijdens de eerstvolgende vergadering van de 
politieraad de eed af te leggen. 
De politieraad verklaart na hun eedaflegging de bov envermelde 
aanwezige verkozenen aangesteld in hun functie. 
Het mandaat van de verkozen leden van de politieraa d vangt aan 
op 19 februari 2019 overeenkomstig artikel 20, eers te lid WGP. 
Het mandaat heeft normaliter een duurtijd van zes j aar en zal 
worden beëindigd door ontslag als lid van de gemeen teraad of 
als lid van de politieraad, huwelijk, overlijden of  enige 
andere wettige reden. 

 
7.  Rangorde van de politieraadsleden 

De politieraadsleden worden gerangschikt als volgt:  
• de voorzitter; 
• de leden van het politiecollege; 
• de verkozen leden van de politieraad in alfabetisch e 

orde. 



De politieraad neemt akte van de bovenvermelde rang orde van de 
politieraadsleden. 
Een afschrift van dit proces-verbaal wordt ter kenn isgeving 
doorgestuurd aan de respectievelijke gemeenteraden van de 
meergemeentezone alsook naar de bevoegde bestuurlij ke 
overheden.  
 
 
9.  Politieraad: Bepalen van de gunningswijze en vastle ggen van 

de voorwaarden inzake overheidsopdrachten. Verlenen  van 
delegatie aan het politiecollege voor de lopende 
legislatuur; 

De politieraad verklaart zich akkoord om bevoegdhei dsdelegatie 
te verlenen aan het politiecollege om met betrekkin g tot 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en dien sten, de 
lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunn ing te 
bepalen en dit voor overheidsopdrachten die betrekk ing hebben 
op het dagelijks beheer van de zone, voor zover het  
politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzie n in de 
goedgekeurde gewone begroting en beperkt tot 8.500 euro excl. 
BTW. 
Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van 
19 februari 2019 tot en met 31 december 2024. 
 
 
10.Politieraad: Bepalen van de wijze van aanwerving  en 

benoeming van personeelsleden van de lokale politie zone. 
Verlenen van delegatie aan het politiecollege voor de 
lopende legislatuur 

De politieraad verklaart zich akkoord om bevoegdhei dsdelegatie 
voor een periode van 19/02/2019 tot en met 31/12/20 24, te 
verlenen aan het politiecollege om de benoeming of aanwerving 
van de leden van het personeel van de politiezone t e delegeren 
naar het politiecollege, behoudens wanneer het poli tiecollege 
de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de 
selectieprocedure; 
Deze beslissing heeft uitwerking voor de lopende le gislatuur. 
 
 
11.Politieraad: Goedkeuring notulen 18 december 201 8; 
De Politieraad keurt goed de notulen van de zitting  van de 
politieraad van 18 december 2018. 
 
12.Financiën: Aktename besluit van de heer Gouverne ur, dienst 

toezicht van 14 december 2018 houdende goedkeuring 
begrotingswijziging nr. 3 (gewone dienst) en 4 (bui tengewone 
dienst) van de politiezone Hamme-Waasmunster; 

De Politieraad neemt akte van het schrijven 
dd. 14 december 2018 van de Federale directie polit iezaken en 
wapens houdende goedkeuring van de begrotingswijzig ing 3 
(gewone dienst) en 4 (buitengewone dienst) - dienst jaar 2018 
van de politiezone Hamme-Waasmunster. 
De vermelde opmerking heeft geen impact op de uitei ndelijke 
resultaten, bijgevolg wordt de begrotingswijziging 3&4 in het 
kader van het federaal toezicht goedgekeurd doch me t het 



verzoek met de opmerking rekening te houden bij de opmaak van 
de begrotingsrekening 2018. 
Het besluit van de heer Gouverneur, dienst Federaal  toezicht 
maakt integraal deel uit van dit besluit.  
 
 
13.Personeel: vacant verklaring inspecteur dienst i nterventie; 
De Politieraad verklaart één betrekking van inspect eur – 
dienst interventie vacant in het kader van de mobil iteit 
(RPPol) conform de modaliteiten bepaalt in de overw egingen van 
dit besluit. 
De politieraad beslist om geen wervingsreservelijst  aan te 
leggen (art. VI.II.27bis RPPol). 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Federale 
Politie, Directie van de mobiliteit en het personee lsbeheer te 
1050 Brussel, F. Toussaintstraat 8.  
 
 
 
Namens de Politieraad. 
De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Katrien Thierens   Herman Vijt. 
Bevestiging openbaarheid meldingslijst. 
 
Het Politiecollege bevestigt dat op de gewone wijze , op 
26 februari 2019 afgekondigd en aangeplakt is het bericht 
aankondigde dat de lijst met de beknopte omschrijvi ng van 
getroffen politieraadsbesluiten van de zitting van 
19 februari 2019  conform artikel 85 van de Wet op de 
geïntegreerde Politie, ter inzage van het publiek l igt in het 
gemeentehuis te Hamme en in het gemeentehuis te Waa smunster, 
tijdens de loketuren en dit gedurende 10 dagen. 
 
Hamme, 25 februari 2019 
 
De secretaris,    De Burgemeester-Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Katrien Thierens.   Herman Vijt. 


